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Bakgrund
LIGHTer är en ledande branschöverskridande lättviktsarena som på ett effektivt sätt skapar
konkurrenskraft åt svensk industri. Basen i LIGHTer är SIP Lättvikt och LIGHTer Medlemsprogram.
SIP Lättvikt är ett strategiskt innovationsprogram (SIP) som finansieras av Vinnova,
Energimyndigheten och Formas.
LIGHTer Medlemsprogram startade 2014 med syfte att ta ett gemensamt nationellt ansvar för att
svensk industri ska bli ledande inom lättviktsteknik. LIGHTer Medlemsprogram arbetar parallellt med
SIP Lättvikt. Alla organisationer som är en juridisk person, har ett svenskt organisationsnummer och
som stödjer innehållet i Lättviktsagendan (ett styrdokument som beskriver hur och vart vi är på väg)
har möjlighet att söka medlemskap i LIGHTer Medlemsprogram. Det gäller t ex små och stora företag,
industriforskningsinstitut, universitet, högskolor, branschföreningar, ekonomiska föreningar och
teknikparker.
För internationella företag och organisationer med verksamhet i flera länder, gäller medlemskapet
endast verksamheten som är knuten till det svenska organisationsnumret.

Syftet
Syftet med LIGHTer Medlemsprogram är att skapa medlemsnytta genom
• Att utgöra ett nätverk mellan företag, institut och akademi
• Att erbjuda relevanta och bra kurser
• Att bidra till teknikutveckling och innovation hos medlemmarna

Verksamhet
LIGHTers årsstämma beslutar om budget för LIGHTer Medlemsprogram. I verksamheten ingår
följande:
Lättviktsagendan
Medlemmarna är en mycket viktig remissinstans i uppdateringarna av Lättviktsagendan1 som styr
LIGHTers verksamhet framåt.
Nätverkande för medlemmar
En av de mest uppskattade delarna av LIGHTer är möjligheten att informellt träffa och prata med
andra kollegor i sin egen och i andra branscher. I samband med LIGHTers workshoppar arrangerar
LIGHTer Medlemsprogram nätverksträffar för medlemmarna. Träffarna är fokuserade på nätverkande
och sker hos en medlemsorganisation vid lämplig tidpunkt t ex. kvällen innan, eller direkt efter,
1

Lättviktsagendan verkar för att 1) nå globala miljömål 2) skapa ekonomisk tillväxt i Sverige 3) skapa en
effektivare utvecklings- och innovationsinfrastruktur i Sverige
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workshoppen. En stående punkt är att ge medlemmarna möjlighet att uttrycka sina synpunkter och
behov till Teknikgruppens ansvariga och till LIGHTer verksamhetsledning. Det ska även finnas
utrymme för inspirationsföreläsningar vid intresse. Träffarna arrangeras av Teknikgruppen som utöver
det ansvarar för att fånga upp medlemmarnas synpunkter och behov.
LIGHTer International Conference arrangeras vartannat år. Det är en öppen konferens som LIGHTer
Medlemsprogram är värd för.
Utbildning
LIGHTer Medlemsprogram driver och utvecklar delar av LIGHTers industrikursutbud i olika former
(klassrumskurser och webbinar). Målsättningen är att utveckla nya webbkurser på grundnivå samt nya
klassrumskurser på mer avancerad nivå som kan innehålla labbmoment. För varje ämne så är
upplägget att vi producerar
1. En kort videopresentation (teaser)
2. Webbkurs (0,5 - 2 timmar material)
3. Klassrumskurs som ges av LIGHTer eller annan leverantör
LIGHTer Medlemsprograms medlemmar erbjuds att dels önska sig nya kurser och dels utveckla egna
kurser/webbinar. För medlemmar är webbkurserna kostnadsfria och klassrumskurserna rabatterade.
Om klassrumskursen ges av annan leverantör, så subventionerar LIGHTers Medlemsprogram kursen
för medlemmarna. Icke-medlemmar måste betala för att få tillgång till alla kurser (utom de korta
videopresentationerna).
Strategiska satsningar och bevakningar
LIGHTer Medlemsprogram har möjlighet att göra strategiska satsningar. Syftet är att skapa bättre
konkurrenskraft hos medlemmarna. Exempel på satsningar är:
•

Bevakning av utvalda konferenser

•

Teknikutveckling

•

Trendspaning

Medlemmarna föreslår strategiska satsningar som styrelsen sedan tar ställning till.
Medlemscheckar
Medlemscheckar2 är korta teknikprojekt som kan sökas av vinstdrivande medlemmar med färre än
250 anställda. Ansökningarna bedöms av Ledningsgruppen och beslutas av Styrelsen.

2

Kallades tidigare Prototyp- och processcheckar (PP-checkar).
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Verksamhetsledningen
LIGHTer Medlemsprogram bidrar till finansieringen av LIGHTers verksamhetsledning som driver både
SIP Lättvikt och Medlemsprogrammet i enlighet med Lättviktsagendan. LIGHTer Medlemsprograms
del motsvarar ca 10 % av totalkostnaden för verksamhetsledningen för LIGHTer3.

Medlemsförmåner
LIGHTer Medlemsprogram erbjuder följande medlemsförmåner:
• Göra studiebesök hos medlemsorganisationer i samband med våra nätverksträffar
•

Kostnadsfri tillgång till webbaserade kurser samt rabatt på klassrumskurser

•

Föreslå, delta i och dra nytta av strategiska satsningar

•

Ansöka om Medlemscheckar för alla vinstdrivande medlemmar med färre än 250 anställda

•

Delta i strategidiskussioner om Lättviktsagendans innehåll

•

Delta och rösta på LIGHTer Medlemsprograms och SIP Lättvikts årsstämmor

Medlemsavgifter
LIGHTer Medlemsprogram har en medlemsavgift som beslutas av årsstämman och som beror av
medlemsorganisationens storlek. Alla medlemmar betalar sin medlemsavgift kontant som
utgångspunkt. Icke vinstdrivande medlemmar har, år för år, möjlighet att ansöka om att få betala sin
avgift i form av en kvalificerad inkind istället. Då ersätts den kontanta medlemsavgiften med en
arbetsuppgift som bidrar till LIGHTer Medlemsprogram motsvarande värdet på insatsen. Ansökan
med beskrivning av insatsen görs till LIGHTer Verksamhetsledning och bedöms och beslutas av
styrelsen.
Medlemsavgiften beror på antal anställda enligt följande:

3

Antal anställda

Avgift per kalenderår

1-50

5 000 kr

51-250

15 000 kr

251-500

25 000 kr

>500

120 000 kr

2020 är föreslagen summa 400 000 kr.
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